Ordinær generalforsamling 2015

Trykkerdammens Brolaug
Dato:
Tid:
Sted:

31. august
Kl. 19.30
Roklubben, Færgevej 1

Referat:
-

Valg af dirigent
Hanne Algreen-Ussing blev valgt

-

Bestyrelsens beretning v/formanden
Sysser Dalsborg berettede om processen omkring ansøgninger af
sponsorer samt de forskelligartede brotyper der har været
fremlagt og diskuteret.
Efter rådgivning med en ingeniør, med særligt kendskab til
broer, har bestyrelsen besluttet at tage et møde med
virksomheden Kystsikring, med henblik på en traditionel og solid
træbro.
Sysser berettede at der fortsat mangler ca. kr. 60.000,00, men
bestyrelsen har besluttet at bestille broen, så den kan stå klar til
foråret 2016.
Bestyrelsen vil ansøge Nordeafonden om, at vi indgår i et marint
naturformidlingsprojekt ved Trykkerdammen. Det kræver en
formidlingsindsats fra bestyrelsen, som er i tæt dialog med
biolog Carsten Strøm fra Helsingør Kommune om dette.
Fonden ansøges om de manglende bromidler, samt 50.000 til
formidlingsdelen.
Beretningen blev efter nogen debat godkendt med akklamation.

-

Regnskab v/ kassereren
Peter Kirkeby gennemgik kort regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

-

Forslag
Vores bro – Lars Doktor Kristensen fortalte om broen, som
bestyrelsen har besluttet sig for, og fremviste billeder af
brotyperne som har været debatteret.
Lars og Jytte Andersen har aftalt et møde med virksomheden
Kystsikring, om den kommende bro, i uge 37.

-

Indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

-

Budget
Kontingent 2016
Bestyrelsen har besluttet at forslå samme kontingent – kr.
100,00 – for budget 2016, idet man endnu ikke kender behov.
Bestyrelsen foreslår derfor at afvente og se udviklingen, når
broen står der.

-

Valg til bestyrelsen
Formand – Sysser Dalsborg, blev valgt for 2 år
Kasserer – Peter Kirkeby, blev valgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem – Sara Kraul. Det har ikke været muligt at
komme i kontakt med Sara og hun har ikke svaret på telefon
eller mail, hvorfor bestyrelsen forslår Henning Lyngberg.
Henning Lyngberg blev valgt for 2 år.
Bestyrelsessuppleant - Lars Doktor Kristensen, blev genvalgt for
1 år.
Revisor – Jan Algreen-Ussing, blev genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant - Steen Schachtschabel, modtager ikke
genvalg.
Som revisorsuppleant blev Steiner Vestli valgt
Formanden, Sysser Dalsborg, takkede for fremmødet og
deltagelsen.

Peter

